જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૯ ર્ેસ ર્રી, ૨૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૨૩
વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૪,૫૧૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૪૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૬૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મયજબ ૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડી અને વવશ્વાસઘાત :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૫૦/૧૮

એરપોર્ટ ાઃ જગદીશભાઇ ફિેમસિંહ સોલંર્ી (ઉ.વ.૩૪)(રહે. ગાિ- આબદે લા, રાપી મવસ્િાર, મિત્રાલ રોડ, િાનડીયાદ જી-ખેડા) એ િા.૨/૧૨/૧૮ નારોજ એરપોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે
જયલાઈ-૨૦૧૮ થી િા.૧૭/૯/૧૮ ર્લાર્ ૧/૩૦ સયધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મિલાવ સંધવી
(જેના પયરા નાિ સરનાિાની ખબર નથી)(ઓફીસ : સયરેસોસક મવઝા-૭ સીસ પ્રાઇિાઇટ િધર ડેરી સાિે
બોર્ડદે વ) એ જગદીશભાઇ િથા સાહેદને મવશ્વાસિાં લઇ ગ્રીસ ર્ંટ્રીિા ફરવા જવાના મવઝા ર્ઢાવી
આવવાની લાલચ આપી, મવઝા િાટેના ડોર્ર્યિેંટ િેળવી, ડયપ્લીર્ેટ મવઝા િૈયાર ર્રી, બંને પાસેથી ત્રણત્રણ લાખ રૂમપયા િેળવી લઇ મવશ્વાિઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
ડી.બી.પ્રજાપિી ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૫૧/૧૮

વસ્ત્રાપરુ : વંદનાબહેન વા/ઓ દીલીપભાઈ ર્ોટાઈ (રહે. શક્ક્િનગર ગાંધીધાિ ર્ચ્છ) એ વસ્ત્રાપયર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૨/૧૨/૧૮ બપોરના ૩/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ગયરયકયળ
રોડથી ઘાટલોડીયા િરફ જવાના રસ્િા પર આવેલ સહેલી નાિના શો રૂિ ખાિે ચેંન્જજીગ રૂિિાં ડ્રેસ ચેંન્જજ
ર્રવા િાટે ગયા હિા ત્યારે સોનાનય ર્ડયં કર્િિ રૂમપયા ૧,૫૦,૦૦૦/- અજાણી વ્યક્ક્િ ચોરી ર્રી લઈ ગઈ
છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.ર્ે.િર્વાણા ચલાવે છે .
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આત્મહત્યાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૩૫૨/૧૮

નારોલાઃ ઇલાબહેન વા/ઓ રઘયવીરભાઇ િૈલી (ઉ.વ.૬૬) (રહે. સ્વાિીનારાયણ પાર્ક -૨ ર્ણાકવિી-૧ ની
બાજયિાં નારોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧/૧૨/૧૮ બપોરના ૪/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે
પોિાની જાિે પોિાના શરીર ઉપર ર્ેરોસીન છાંટી સળગી ગયા હિા. સારવાર િાટે િેિને
એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨/૧૨/૧૮ ર્લાર્ ૦૦/૦૫
વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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